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ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی ازجمله ملزومات صنعتی پربازدید در فضای اینترنت است. امروزه عرضه مواد
غذایی و شیمیایی بدون بسته بندی صنعتی غیرقابل تصور است. دربسته  بندی مواد غذایی، این مورد اهمیت
بیشتری داشته و با موضوع حفظ خواص و پیشگیری از فساد مواد نیز مرتبط است. تا آنجا که امروزه فّناوری

مدرن این کار، مشتریان زیادی را به سوی خود جلب نموده است.

انجام دستی و غیر اتوماتیک مراحل بسته بندی مواد غذایی، عالوه بر مشکالت بهداشتی، به صرف انرژی و زمان
بیشتر هم نیازمند است. مجموعه این عوامل باعث شده تا استفاده از ماشین آالت مدرن روزبه روز در سطح
مشاغل خانگی و کارگاهی بیشتر مطرح شود. در این مطلب در پایگاه دانش بهفر ماشین البرز انواع دستگاه

بسته بندی مواد غذایی را با توضیحات کامل و قیمت خرید معرفی خواهیم کرد…

آنچه در این مطلب میخانید:

• مزایای کاربرد ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی را مرور خواهیم کرد. 
• باهم به شرکت بهفر ماشین رفته و از ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی آن دیدن می کنیم.

• شمارا با روش خرید اینترنتی این ماشین ها آشنا می کنیم.

ماشین آالت بسته بندي صنایع غذایی و
فواید استفاده از آن

بسته بندی مواد غذایی و شیمیایی، ازجمله فعالیت های مهم در صنایع تولیدی است. بدون انجام یک بسته بندی
مناسب، کیفیت مواد تولیدشده در طول زمان کاهش پیداکرده و فرایند جابجایی هم با مشکالتی همراه

می شود. 
عرضه مواد غذایی بدون بسته بندی صنعتی این کار را پرهزینه کرده و با زحمت فراوان همراه می کند.امروزه به
مدد استفاده از ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی عرضه مواد غذایی از سرعت و سهولت بسیار بیشتری

برخوردار است.
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از مزایای دیگر ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی می توان به صرف هزینه تولید پا�ن تر، راندمان کاری باالتر و
کیفیت و زیبایی بسته بندی بهتر اشاره کرد. این روش دربسته بندی مواد شیمیایی هم به کاررفته و روزبه روز

افزایش پیدا می کند.

با ماشین آالت بسته بندي مواد غذایی در
شرکت بهفر ماشین البرز آشنا شویم

شرکت بهفر ماشین البرز، عرضه کننده انواع دستگاه و ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی و شیمیایی است. برخی
از این مدل ها نیمه اتوماتیک و بعضی کارکرد تمام اتوماتیک دارند. در ادامه مطلب، ماشین آالت خودکار

بسته بندی ساخت شرکت بهفر را به شما معرفی می کنیم.

ماشین آالت بسته بندي مواد غذایی تمام اتوماتیک

ماشین آالت  بسته بندی اتوماتیک گرانولی ۲ توزین، ۴ توزین، ۶ توزین و 12 توزین فرایند بسته بندی را به صورت
کامالً خودکار به انجام می رسانند. این ماشین آالت مخصوص محصوالت گرانولی (دانه دار) هستند.

دستگاههاي بسته بندي
توزین دار
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ماشین آالت بسته بندي مواد غذایی اتوماتیک ساشه

در نمونه ماشین های های ساشه در هر ۲ مدل مایع و پودری، فرایند بسته بندی به صورت کامالً اتوماتیک انجام
می شود. این ماشین آالت مخصوص بسته بندی انواع بسته بندی های زیر 100 گرم هستند. همانند بسته بندی های

کوچک سس های یک بارمصرف یا شامپوهای تک نفره.

ماشین آالت ساشه

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
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09125883469
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ماشین آالت بسته بندي مواد غذایی کیسه پرکن

ماشین آالت بسته بندی کیسه پرکن این مجموعه در 3 مدل تک توزین آنالوگ (نیمه اتومات) دو توزین (نیمه
اتومات و تمام اتومات) و 4 توزین تمام اتوماتیک طراحی و تولید می شوند.

ماشین آالت کیسه پر
کن
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مشاوره رایگان
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مشاهده صفحه محصول

دستگاه بسته بندي مواد غذایی وکیوم

این ماشین آالت که به دستگاه بسته بندی شرینگ هم مشهور هستند، در مرحله نهایی بسته بندی قرارگرفته و
مخصوص پک کردن چند بسته بندی در کنار یکدیگر هستند. این ماشین آالت برای حمل ونقل نهایی محصوالت
با بدنه حساس، همانند تخم مرغ یا جابه جایی راحت تر انواع بطری های آب لیمو، نوشابه…بهترین گزینه محسوب

می شوند.

ماشین آالت شرینگ

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633

دستگاه بسته بندي مواد غذایی قیمت

درصورتی که تصمیم به راه اندازی یا توسعه مشاغل خانگی یا کارگاهی دارید، دستگاه بسته بندی مواد غذایی
خانگی یا کارگاهی نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک می توانند به شما کمک شایانی کنند. به این منظور وبرای
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کسب اطالع از قیمت فروش ماشین آالت بسته بندی مواد غذایی بهفر ماشین با شماره های پشتیبانی و مشاوره
رایگان ما تماس بگیرید.

فروشگاه

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469
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چرا بهفر ماشین کرج؟

1-مشاوره رایگان قبل از خرید

قبل از خرید به صورت حضوری یا تلفنی کلیه راهنمایی ها برای بهترین انتخاب به مشتریان عزیز ارائه می شود.
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2-ساخت دستگاه

در مراحل ساخت متخصصان ما به صورت مستمر با مشتریان عزیز در تعامل بوده و بسته به نیاز مشتری دستگاه
موردنظر را کامالً سفارشی سازی می کنند.

3-آزمودن کیفیت

قبل از تحویل کلیه ماشین آالت آزمایش شده و تست کیفیت می شود.

4-تحویل با نظارت مشتري

در انتهای کار ماشین آالت بااحتیاط، همراه با نظارت خریدار بارگیری شده و برای تحویل به محل موردنظر
فرستاده می شود.
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4-نصب و راه اندازي خط تولید

گروه فنی بهفر ماشین به محل موردنظر اعزام شده و با دقت دستگاه یا خط تولید را مونتاژ و راه اندازی می کنند.

5-خدمات پس از فروش

بهفر ماشین اطلس البرز 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش واقعی را به مشتریان عزیز ارائه
می دهد.
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صفحات مرتبط:
خط بسته بندی میوه خشک

خط تولید پیاز داغ-خط فراوری و بسته بندی پیاز سرخ شده
خط بسته بندی آجیل و خشکبار

خط بسته بندی ادویه جات
خط تولید سبزی سرخ شده

خط تولید سبزی خشک
خط تولید چیپس سیب زمینی

خط بسته بندی حبوبات
دستگاه بسته بندی
دستگاه خشک کن

دستگاه خشک کن میوه
دستگاه ساشه

دستگاه شستشو سبزی
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بدون ديدگاه | مقاالت | 10ام بهمن, 1399 | By احسان کوثری

این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود منتشر کنید!     

احسان کوثری

مدیر وبسایت

بیش از 7 سال است که کار سئو را به صورت حرفه ای دنبال کرده و نزدیک به 5 سال است که در زمینه تولید
محتوای اصولی و سئو شده فعالیت می کند. او در حال حاضر مدیر سایت مجموعه بهفر ماشین البرز است.

مطالب مرتبط

ثبت دیدگاه

« Log out .احسان کوثری Logged in as

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
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